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ملخص الوضع الماليالجمھوریة اللبنانیة
بمالیین اللیراتوزارة المالیة

النسبةالفرقلغایة تموز-2016لغایة تموز-2015تموز-2016تموز-2015

1. عملیات الموازنة
%1.11,207,2261,327,5488,422,1288,837,508415,3804.93 االیرادات 1

%1.1.11,102,3161,109,7546,756,4546,910,148153,6942.27 االیرادات الضریبیة
%471,367478,3453,563,2483,675,555112,3073.15منھا ایرادات ضریبیة مختلفة

%174,975174,4561,177,8931,190,76912,8761.09منھا ایرادات الجمارك
%455,974456,9532,015,3132,043,82428,5111.41منھا الضریبة على القیمة المضافة

%1.1.2104,910217,7941,665,6741,927,360261,68615.71 االیرادات غیر الضریبیة
%0135,675829,1271,066,561237,43428.64منھا ایرادات االتصاالت  2

%1.21,362,9551,379,43410,311,15010,772,698461,5484.48 النفقات
%1.2.1953,2031,045,1076,494,9176,772,657277,7404.28 نفقات عامة

%40.43-449,055-164,552157,4121,110,584661,529منھا مؤسسة كھرباء لبنان 3
%25,5744,743966,9451,336,903369,95838.26منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

%1.2.2383,058307,4923,618,5153,821,690203,1755.61 تسدید فوائد
%1.2.2.1270,958244,4212,370,5982,523,264152,6666.44 فوائد دیون داخلیة 4
%1.2.2.2112,10063,0711,247,9171,298,42650,5094.05 فوائد دیون خارجیة

%9.80-19,367-1.2.326,69426,835197,718178,351 تسدید اقساط دیون خارجیة 5

46,168-1,935,190-1,889,022-51,886-155,729-عجز الموازنة الكلي
%17.96-%18.32-%3.76-%11.43-نسبتھ من مجموع النفقات

254,023282,4411,927,2112,064,851137,640عجز /  فائض الموازنة األولي
%19.17%18.69%20.48%18.64نسبتھ من مجموع النفقات

2. عملیات الخزینة
%2.1102,801107,958434,385642,945208,56048.01 قبض

%2.1.118,76115,17994,198102,1037,9058.39 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات
%2.1.267,03166,641199,987281,96381,97640.99 البلدیات

%2.1.37,54711,11857,26481,11023,84641.64 حساب الودائع
%2.1.49,46215,02082,936177,76994,833114.34 حسابات الغیر االخرى

%2.257,075130,6281,345,4821,701,522356,04026.46 دفع
%2.2.17,3969,05148,86263,64414,78230.25 امانات/تأمینات/كفاالت/محجوزات

%2.2.22,68688,841575,352996,421421,06973.18 البلدیات
%7.09-9,864-2.2.310,3875,663139,176129,312 حساب الودائع

%12.02-69,947-2.2.436,60627,073582,092512,145 حسابات الغیر االخرى

1,058,577-911,097-22,670-45,726عجز / فائض عملیات الخزینة
%62.21-%67.72-%17.35-%80.12نسبتھ من مجموع النفقات

%31,310,0271,435,5068,856,5139,480,453623,9407.04.  مجموع المبالغ المقبوضة
%41,420,0301,510,06211,656,63212,474,220817,5887.01.  مجموع المبالغ المد فوعة

%193,6486.92-2,993,767-2,800,119-74,556-110,003-5.  مجموع العجز/ الفائض االجمالي
الفائض االجمالي الى مجموع النفقات %24.00-%24.02-%4.94-%7.75-نسبة العجز/ 

%0.97-9,840-6299,749259,7711,016,1141,006,274.  العجز / الفائض األولي االجمالي
%8.07%8.72%17.20%21.11نسبتھ من مجموع النفقات

اضیف الى مبلغ االیرادات الجمركیة تلك الرسوم التي یجري تحصیلھا من قبل االدارة الجمركیة كرسوم االستھالك بھدف المقارنة.  -1

4- مالحظة: ابتداءً من شھر نیسان ٢٠١٤، یتم احتساب الفوائد المحسومة عند تاریخ إصدار سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة بدالً من تاریخ إستحقاق سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة.
5- تسدید اقساط دیون خارجیة: تتضمن تسدید اقساط القروض الخارجیة المیسرة لتمویل المشاریع.

2- مالحظة:إعتبارًاً من شھر كانون الثاني 2015، یمثل رقم اإلیرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكیة والالسلكیة المبالغ الفعلیة المحوّلة من قبل وزارة االتصاالت إلى حساب الخزینة اللبنانیة لدى 
مصرف لبنان، علمًا أنھ في السنوات السابقة تم اعتماد المبالغ الشھریة المقدّرة من قبل وزارة االتصاالت أو وزارة المالیة.

3-مالحظة: اعتباراً من شھر كانون الثاني ٢٠١٥، سوف یعتمد األساس النقدي كمعیار في عملیة احتساب اجمالي تحویالت اإلعتمادات المستندیة الصافیة من الخزینة اللبنانیة الى مؤسسة كھرباء لبنان, 
وذلك بدالً من تاریخ استحقاق فواتیر اإلعتمادات المستندیة الذي كان معتمداً في السنوات السابقة.
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